ระเบียบข้ อบังคับการบริหารหน่ วยงานและสถาบัน
ของ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ค.ศ. 2004

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 80 ของธรรมนู ญแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998
คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้มีการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2004 มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1999
ข้ อ 2.1, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 3.3, 5, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.1, 8.2,
8.3, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 15, 15.2, เพิ่มใหม่ 17.6, 26.2, 27.4, เพิ่มใหม่ 30.7, 33.2, 33.9, 36,
37, 37.2, 41, 42, 43, 45, 50, 52, 61, 67, 68.4, 71, 72, 73, 74, 75, เพิ่มใหม่ 76, 78, 78.5,
78.6, 79, 80, 81, 88, 101, 105, 106, 107, 108 ไว้ ดงั นี ้

หมวด 1
วัตถุประสงค์

ข้อ 1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็ นหลัก และระเบียบในการบริ หารจัดการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานและ
สถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงเป้ าหมาย
และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เพื่อใช้เป็ นระเบียบในการบริ หารการเงิน และในการดูแลรักษาทรัพย์สินของมูลนิธิแห่งสภาคริ สต
จักรในประเทศไทย
1.3 เพื่อก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ระหว่างคริ สตจักร หน่วยงาน
และสถาบันต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้อ 2. คํานิยาม
2.1 ให้เรี ยกระเบียบนี้ วา่ “ระเบียบข้อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2004”
เรี ยกโดยย่อว่า
“ระเบียบบริ หารหน่วยงานและสถาบันฯ”
2.2 คําว่า “ธรรมนูญฯ” หมายถึง ธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1998
2.3 คําว่า “ระเบียบปฏิบตั ิฯ” หมายถึง ระเบียบปฏิบตั ิของธรรมนู ญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ค.ศ. 1998

2.4 คําว่า “สภาฯ” หมายถึง สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2.5 คําว่า “มูลนิธิฯ” หมายถึง มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2.6 คําว่า “คณะผูบ้ ริ หารสภาฯ” หมายถึง ประธาน รองประธาน เลขาธิ การ และเหรัญญิกของ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2.7 คําว่า “คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
2.8 คําว่า “คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นงานสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
2.9 คําว่า "คณะกรรมการมูลนิธิฯ" หมายถึง คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
2.10 คําว่า "พันธกิจ" หมายถึง การเผยแพร่ พระกิตติคุณ การดําเนินงานอภิบาล งานพัฒนาและงาน
บริ การของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเพื่อรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
2.11 คําว่า "คณะกรรมการพันธกิจ" หมายถึง คณะกรรมการพันธกิจต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย
2.12 คําว่า “หน่วยงาน” หมายถึง สํานักงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และสํานักงานอื่น ๆ ที่
กระทําพันธกิจด้านต่าง ๆ ที่มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นเจ้าของ และ/หรื อผูร้ ับ
ใบอนุญาต ยกเว้น “สถาบัน”
2.13 คําว่า “สถาบัน” หมายถึง องค์กรด้านการศึกษา และด้านการรักษาพยาบาลที่มูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นเจ้าของและ/หรื อผูร้ ับใบอนุญาตตามกฎหมาย
2.14 คําว่า “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดําเนิ นงานสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ให้มีอาํ นาจสู งสุ ดในการบริ หารหน่วยงานนั้น ๆ
2.15 คําว่า “หัวหน้าสถาบัน” หมายถึง
ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิ ธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ให้มีอาํ นาจสู งสุ ดในการบริ หารสถาบันนั้น ๆ
2.16 คําว่า "ปลัดสํานักเลขาธิ การ" หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ให้มีอาํ นาจหน้าที่ในการบริ หารสํานักงานสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย
2.17 คําว่า “บุคลากร” หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานตามหน้าที่เป็ นประจําของหน่วยงาน หรื อสถาบันโดย
ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณประเภทเงินเดือนจากหน่วยงานหรื อสถาบันนั้น ๆ
ข้อ 3. การบังคับใช้ระเบียบนี้
3.1 ระเบียบข้อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ 2004 นี้ ให้ใช้บงั คับแก่ทุกหน่วยงานและสถาบัน
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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3.2 ความในระเบียบข้อบังคับหรื อมติใดที่ใช้อยูแ่ ล้วในหน่วยงานและสถาบันของสภาฯ ที่ขดั หรื อ
แย้งกับระเบียบบริ หารหน่วยงานและสถาบันฯ นี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้ แทน
3.3 หน่วยงานและสถาบันที่มีกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับของทางราชการใช้ควบคุม ให้หน่วยงาน
และสถาบันนั้นถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการกําหนด โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ข้อ 4. การตีความ
การตีความระเบียบบริ หารหน่วยงานและสถาบันฯ นี้ ให้ใช้ธรรมนูญฯ และระเบียบปฏิบตั ิฯ เป็ น
หลักในการวินิจฉัย และให้คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ เป็ นผูต้ ีความ โดยให้ถือคําวินิจฉัยนั้นเป็ นที่สุด

หมวด 2
โครงสร้ างการบริหาร
ข้อ 5. สภาฯ มีโครงสร้างการบริ หารพันธกิจดังนี้
5.1 พันธกิจการเผยแพร่ และพัฒนาคริ สตจักร
5.2 พันธกิจการอภิบาลชีวิตคริ สเตียน
5.3 พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน
5.4 พันธกิจการศึกษา
5.5 พันธกิจการแพทย์
การก่อตั้ง โอนย้าย และยุบเลิกหน่วยงาน ภายใต้แต่ละพันธกิจให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดําเนินงานสภาฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ข้อ 6. พันธกิจการเผยแพร่ และพัฒนาคริ สตจักร มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้คริ สตจักรภาค
คริ สตจักรท้องถิ่น หมวดคริ สเตียน ศาลาธรรม และสถาบัน สามารถกระทําพันธกิจของพระเจ้าได้
ด้วยตนเอง
ข้อ 7. พันธกิจการอภิบาลชีวติ คริ สเตียน มีหน้าที่หลักในการส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ มบทบาท
ของสตรี คริ สเตียน เยาวชนคริ สเตียน ครอบครัวคริ สเตียน ในการเป็ นพยานของพระเยซู คริ สต์รวม
ทั้งจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการรับใช้พระเจ้า
ข้อ 8. พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริ หารงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
งบประมาณและทรัพย์สินทั้งปวงของสภาฯ และมูลนิธิฯ และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ
สําหรับ
บุคลากรในสภาฯ
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ข้อ 9. พันธกิจการศึกษา มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเยาวชนคริ สเตียน และบุคคลทัว่ ไปให้ได้รับการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ มี
ชีวติ ที่สมบูรณ์ตามแบบของพระเยซู คริ สต์
ข้อ 10. พันธกิจการแพทย์ มีหน้าที่หลักในการให้การบําบัดรักษาพยาบาล ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณแก่บุคคลทัว่ ไป รวมทั้งการฟื้ นฟูสุขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันการเจ็บป่ วย
เพื่อเป็ นพยานของพระเยซู คริ สต์ โดยสถาบันสถานพยาบาล

หมวด 3
การบริหาร

ข้อ 11. การบริ หารหน่วยงานและสถาบัน
หน่วยงานและสถาบันของสภาฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตามความเหมาะสม
ดังต่อไปนี้
11.1 คณะกรรมการพันธกิจ หรื อผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน
11.2 คณะกรรมการอํานวยการสถาบันหรื อผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน
11.3 หัวหน้าหน่วยงานและสถาบันหรื อผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน
11.4 คณะกรรมการบริ หารหรื อผูซ้ ่ ึงทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน
ข้อ 12. คณะกรรมการพันธกิจที่ดูแลหน่วยงาน มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
12.1 พิจารณาจัดโครงสร้างการบริ หารหน่วยงานภายในพันธกิจนั้น เพื่อเสนอขออนุมตั ิตามขั้นตอน
12.2 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการบริ หารพันธกิจให้เป็ นไปตามนโยบายสภาฯ
12.3 พิจารณาโครงการของพันธกิจ เพื่อเสนอขออนุมตั ิตามขั้นตอน
12.4 พิจารณาแก้ไข ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
12.5 พิจารณางบประมาณและงบการเงินตลอดจนรายงานการเงินของหน่วยงาน เพื่อเสนอขออนุมตั ิ
ตามขั้นตอน
12.6 พิจารณาเสนอชื่ อผูเ้ หมาะสมเป็ นหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
12.7 พิจารณาเสนอความดีความชอบหรื อการลงโทษหัวหน้าหน่วยงาน
12.8 พิจารณาเสนอถอดถอนหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขออนุมตั ิตามขั้นตอน
12.9 ประสานงานระหว่างคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ กับหน่วยงาน
12.10 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ
ข้อ 13. คณะกรรมการพันธกิจที่ดูแลสถาบัน มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
13.1 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการบริ หารพันธกิจให้เป็ นไปตามนโยบายสภาฯ
13.2 พิจารณานําเสนอโครงการของพันธกิจ เพื่อเสนอขออนุมตั ิตามขั้นตอน
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13.3 พิจารณาแก้ไข ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
13.4 ประสานงานระหว่างคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ กับสถาบัน
13.5 ปฏิบตั ิหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ
ข้อ 14. การแต่งตั้งกรรมการพันธกิจ
14.1 คณะกรรมการพันธกิจประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ๆ อีกรวมแล้วไม่เกิน
9 คน ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ
14.2 คณะกรรมการพันธกิจควรประกอบด้วยบุคคลที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ
แต่งตั้งจากหัวหน้า
หน่วยงานหรื อหัวหน้าสถาบัน ในพันธกิจนั้น 1 – 2 คน และบุคคลอื่น ๆ อีก 5 – 7 คน
14.3 กรรมการพันธกิจ มีวาระการดํารงตําแหน่งประจําการระหว่างสมัยประชุมสามัญ 4 ปี งบ
ประมาณ
14.4 กรรมการพันธกิจไม่ควรเป็ นกรรมการพันธกิจอื่นเกิน 2 พันธกิจในขณะเดียวกัน
ข้อ 15. การพ้นสภาพกรรมการพันธกิจ
15.1 กรรมการพันธกิจ หรื อคณะกรรมการพันธกิจจะพ้นสภาพเป็ นกรรมการเมื่อ
15.1.1 ครบวาระ
15.1.2 ตาย
15.1.3 ลาออก
15.1.4 ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผล
15.1.5 คณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
15.2 เมื่อกรรมการพันธกิจพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ มีอาํ นาจ
แต่งตั้งผูอ้ ื่นเป็ นกรรมการแทน ผูซ้ ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้อยูใ่ นตําแหน่งตามวาระของผูซ้ ่ ึ ง
ตนแทน
15.3 ให้คณะกรรมการพันธกิจชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ
เริ่ ม
ปฏิบตั ิหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม เป็ นต้นไป
ข้อ 16. คุณสมบัติของกรรมการพันธกิจ
16.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่นในสังกัดสภาฯ
16.2 ไม่มีบิดา มารดา พี่ น้อง บุตรหรื อคู่สมรสเป็ นหัวหน้าหน่วยงานหรื อหัวหน้าสถาบัน
16.3 ไม่เป็ นผูท้ ี่แสวงหาผลประโยชน์ในพันธกิจนั้น ๆ
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ข้อ 17. การประชุมคณะกรรมการพันธกิจ
17.1 ให้คณะกรรมการพันธกิจประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยก
ประชุม ทั้งนี้ควรแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
17.2 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการเกินกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
17.3 การลงมติใด ๆ ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานออก
เสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด ยกเว้นมติเกี่ยวกับเรื่ องการเงินต้องมีคะแนนเสี ยงอย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของกรรมการที่ร่วมประชุม
17.4 ในกรณี ที่ไม่สามารถดําเนินการประชุมคณะกรรมการพันธกิจ ให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุม
ใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน หากได้ปฏิบตั ิแล้วยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการ
ของพันธกิจนั้นนําเรื่ องเสนอคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ
ดําเนินงานสภาฯ เพื่อแก้ไขหรื อยุบกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้วแต่กรณี
17.5 ในการประชุมกรรมการพันธกิจทุกครั้ง จะต้องแจ้งให้คณะผูบ้ ริ หารสภาฯ ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 14 วัน
17.6 การประชุมคณะกรรมการพันธกิจทุกครั้ง จะต้องส่ งรายงานการประชุมให้คณะผูบ้ ริ หารสภา ฯ
ทุกครั้ง หลังจากการประชุมไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 18. หัวหน้าหน่วยงาน หรื อผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติ และมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
18.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่น ในสังกัดสภาฯ ควรมีศาสนศักดิ์ หรื อตําแหน่งตาม
ธรรมนู ญฯ
18.2 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
18.3 ร่ วมพันธกิจในคริ สตจักรอย่างสมํ่าเสมอ และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการถวายและการคืนทศางค์
18.4 มีวยั วุฒิและคุณวุฒิที่เหมาะสม
18.5 เป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ ให้มีอาํ นาจสู งสุ ดในการบริ หาร
18.6 เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดซึ่ งรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการพันธกิจและ/หรื อคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
ข้อ 19. หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าสถาบัน หรื อผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน มีวาระความรับผิดชอบตาม
หน้าที่คราวละไม่เกิน 5 ปี และอาจได้รับการพิจารณาการต่อวาระการทํางานได้ตามขั้นตอน ทั้งนี้
วาระการทํางานต้องไม่เกินการเกษียณอายุการทํางาน
ข้อ 20. เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสวัสดิการของหัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าสถาบัน หรื อผูซ้ ่ ึงทํา
หน้าที่คล้ายคลึงกัน ให้คณะกรรมการพันธกิจหรื อคณะกรรมการอํานวยการสถาบันเสนอพิจารณาขอ
อนุมตั ิต่อคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ และกรรมการมูลนิธิฯ แล้วแต่กรณี
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ข้อ 21. การพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าสถาบัน หรื อผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน
21.1 ครบกําหนดออกตามวาระ
21.2 ตาย
21.3 ลาออก
21.4 ไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
21.5 ถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
21.6 เป็ นผูท้ ี่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุ โทษ
21.7 คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ และ/หรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ 22. กรรมการอํานวยการสถาบัน เป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการสภาฯ มีหน้าที่ดงั นี้
22.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารสถาบัน ให้เป็ นไปตามนโยบายของสภาฯ
22.2 อนุมตั ิโครงการของสถาบัน
22.3 พิจารณางบประมาณและงบการเงิน ตลอดจนรายงานการเงินของสถาบัน และเสนอตามขั้นตอน
22.4 อนุมตั ิการจ่ายเงินในกรณี ท่ีวงเงินเกินอํานาจอนุมตั ิของหัวหน้าสถาบัน
22.5 เสนอชื่อผูเ้ หมาะสมไปตามลําดับชั้น เพื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็ นหัวหน้า
สถาบัน หรื อถอดถอนหัวหน้าสถาบัน
22.6 พิจารณาเสนอความดีความชอบหรื อการลงโทษหัวหน้าสถาบัน ในกรณี ที่มีปัญหาไม่สามารถชี้
ขาดได้ ให้เสนอไปตามขั้นตอน
22.7 พิจารณาแก้ไขหรื อตัดสิ นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
22.8 ออกระเบียบหรื อกําหนดรายละเอียดของการบริ หารสถาบัน ซึ่งมิได้แจ้งไว้ในระเบียบบริ หาร
หน่วยงานฯ นี้ ทั้งนี้ตอ้ งไม่ขดั ต่อเจตนารมณ์ของระเบียบนี้
ข้อ 23. การแต่งตั้งกรรมการอํานวยการสถาบัน
23.1 คณะกรรมการอํานวยการสถาบันประกอบด้วยบุคคลไม่นอ้ ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการสภาฯ ทั้งนี้ไม่นบั รวมผูซ้ ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย
23.2 กรรมการอํานวยการสถาบันมีวาระการดํารงตําแหน่งระหว่างสมัยประชุมสามัญ 4 ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีก แต่ไม่ควรเป็ นติดต่อกันเกิน 2 สมัย เว้นแต่ไม่สามารถ
หาผูท้ ี่เหมาะสมในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ สถาบันใดมีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะให้ปฏิบตั ิตามที่
กฎหมายกําหนด
23.3 ประธานกรรมการอํานวยการสถาบัน เป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยให้
รับตําแหน่งผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุ ญาต ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิฯ
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23.4 กรรมการอํานวยการสถาบันไม่ควรเป็ นกรรมการอํานวยการสถาบันอื่นเกิน 3 สถาบัน
ขณะเดียวกัน

ใน

ข้อ 24. การพ้นสภาพกรรมการอํานวยการสถาบัน
24.1 กรรมการอํานวยการสถาบัน หรื อคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน จะพ้นสภาพเป็ นกรรมการ
อํานวยการเมื่อ
24.1.1 ครบกําหนดออกตามวาระ
24.1.2 ตาย
24.1.3 ลาออก
24.1.4 ขาดประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผล
24.1.5 คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
24.2 เมื่อกรรมการอํานวยการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ มีอาํ นาจ
แต่งตั้งผูม้ ีคุณสมบัติตาม ข้อ 25. เป็ นกรรมการแทน ผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งใหม่ให้อยูใ่ นตําแหน่ง
เท่ากับวาระของผูซ้ ่ ึ งตนแทน
24.3 การเสนอชื่ อกรรมการอํานวยการชุดใหม่ ให้หวั หน้าสถาบันเสนอรายชื่อบุคคลผูท้ ี่เห็นเหมาะสม
ไปยังคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ เพื่อพิจารณากลัน่ กรองเสนอตามขั้นตอนต่อไป
24.4 ให้คณะกรรมการอํานวยการสถาบันชุดใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการ
สภาฯ เริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม เป็ นต้นไป หรื อตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 25. คุณสมบัติของกรรมการอํานวยการสถาบัน
25.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่นในสังกัดสภาฯ
25.2 ไม่เป็ นบุคคลที่กาํ ลังทํางานหรื อได้รับค่าจ้างประจําของสถาบันนั้น ยกเว้น
25.2.1 กรณี ที่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนและว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
25.2.2 กรณี ที่เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลหรื อผูด้ าํ เนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
25.3 ไม่เป็ นบิดา มารดา พี่ น้อง บุตรหรื อคู่สมรสของหัวหน้าสถาบัน
25.4 ในกรณี ที่ไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดงั ข้อ 25.1 ที่เหมาะสมในท้องถิ่นที่สถาบันนั้นตั้งอยู่
ให้ดาํ เนินการเสนอชื่อบุคคลอื่นตามข้อ 24.3
25.5 ไม่เป็ นผูแ้ สวงหาผลประโยชน์ในสถาบันนั้น ๆ
25.6 ผูท้ ่ีเป็ นประธานกรรมการต้องเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่นในสังกัดสภาฯ
25.7 ไม่ควรเป็ นบุคลากรระดับตํ่ากว่าหัวหน้าสถาบัน ประเภทเดียวกันของสภาฯ
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ข้อ 26. หัวหน้าสถาบัน หรื อผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติ และมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
26.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่นในสังกัดสภาฯ ควรมีศาสนศักดิ์หรื อตําแหน่งตาม
ธรรมนู ญฯ
26.2 ซื่อสัตย์สุจริ ต
26.3 ร่ วมพันธกิจในคริ สตจักรอย่างสมํ่าเสมอ และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการถวาย และการคืนทศางค์
26.4 มีอายุไม่ต่าํ กว่า 30 ปี
26.5 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
26.6 มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
26.7 เป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ และมูลนิธิฯ
26.8 เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสู งสุ ดในการบริ หารสถาบัน
รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบัน
26.9 เป็ นประธานกรรมการบริ หารสถาบันโดยตําแหน่ง
ข้อ 27. คณะกรรมการบริ หารหน่วยงานหรื อสถาบัน มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
27.1 ช่วยเหลือหัวหน้าหน่วยงานหรื อสถาบัน ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายสภาฯ
27.2 พิจารณาเสนอการว่าจ้าง เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบและกําหนดโทษของบุคลากรประจํา
ของหน่วยงานหรื อสถาบัน โดยให้หวั หน้าหน่วยงานหรื อสถาบันพิจารณาตามขั้นตอน
ข้อ 28. การแต่งตั้งกรรมการบริ หารหน่วยงานหรื อสถาบัน
28.1 คณะกรรมการบริ หารหน่วยงานและสถาบัน ประกอบด้วย
28.1.1 หัวหน้าหน่วยงานหรื อหัวหน้าสถาบันเป็ นประธานโดยตําแหน่ง
28.1.2 บุคลากรซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร หรื อชั้นหัวหน้าในหน่วยงานหรื อสถาบันนั้น
อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน หรื อสถาบัน
นั้น ๆ
28.2 หัวหน้าหน่วยงานหรื อสถาบันเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร และรายงานให้คณะกรรมการ
พันธกิจหรื อ คณะกรรมการอํานวยการสถาบันทราบ แล้วแต่กรณี
ข้อ 29. การพ้นสภาพกรรมการบริ หารหน่วยงาน หรื อสถาบัน
29.1 กรรมการบริ หารพ้นสภาพการเป็ นกรรมการเมื่อ
29.1.1 ตาย
29.1.2 ลาออก
29.1.3 หัวหน้าหน่วยงานหรื อสถาบันพ้นวาระ
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29.1.4 เมื่อพ้นหน้าที่ผบู ้ ริ หารและหรื อเจ้าหน้าที่ช้ นั หัวหน้าของหน่วยงานและสถาบันตาม
ข้อ 28.1.2
29.1.5 ครบวาระตามระเบียบของสถาบัน
29.1.6 หัวหน้าหน่วยงานหรื อสถาบันให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริ หารสถาบัน
30.1 ให้คณะกรรมการอํานวยการสถาบันประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครั้ง และให้คณะกรรมการ
บริ หารประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 8 ครั้ง โดยประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม ทั้งนี้ควร
แจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
30.2 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการเกินกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
30.3 การลงมติใด ๆ ให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานออก
เสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด ยกเว้นมติเกี่ยวกับเรื่ องเงินต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุม
30.4 ในกรณี ที่ไม่สามารถดําเนินการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน ให้ประธานกรรมการ
เรี ยกประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใน 14 วัน หากได้ปฏิบตั ิแล้วยังไม่สามารถดําเนิ นการประชุม
ได้ ให้ประธานกรรมการของสถาบันนั้นนําเรื่ องเสนอคณะกรรมการต้นสังกัดตามลําดับเพือ่
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ
เพื่อพิจารณาแก้ไขหรื อยุบคณะกรรมการ
และแต่งตั้งกรรมการคณะใหม่แล้วแต่กรณี
30.5 ในขณะที่ไม่มีคณะกรรมการอํานวยการของสถาบัน
หรื อขณะรอการพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ ให้คณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ ดําเนิ นงานแทน โดยมีสิทธิ์
อํานาจเสมือนกับคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันนั้น ๆ ทุกประการ
30.6 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันทุกครั้ง
จะต้องแจ้งให้คณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
30.7 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันทุกครั้ง จะต้องส่ งรายงานการประชุมให้คณะผู ้
บริ หารสภาฯ หลังจากการประชุมไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 31. สํานักงานสภาฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ ธุ รการ บริ การ บัญชี การเงิน บุคลากร พัสดุ
กฎหมาย เอกสัมพันธ์ ติดตามประเมินผล นโยบายและแผนงาน มีปลัดสํานักเลขาธิ การเป็ นผูบ้ งั คับ
บัญชารับผิดชอบโดยตรงต่อคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
ข้อ 32. ปลัดสํานักเลขาธิ การมีคุณสมบัติและอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
32.1 เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักรท้องถิ่นในสังกัดสภาฯ
32.2 มีอายุไม่ต่าํ กว่า 30 ปี
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32.3 มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
32.4 เป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการสภาฯ
ให้มีอาํ นาจในการบริ หาร
สํานักงานสภาฯ
32.5 เป็ นผูบ้ ริ หารสํานักงานสภาฯ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
32.6 เป็ นผูช้ ่วยเลขาธิ การในการจดบันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานสภาฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ เป็ นต้น
32.7 เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการประสานงานกับคริ สตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันของสภาฯ ใน
เรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นประจํา การแจ้งมติและการติดตามผลงาน
32.8 เป็ นผูร้ ่ วมสมทบการประชุมของคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ คณะกรรมการดําเนิ นงาน คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ และสมัชชาสภาฯ
32.9 ปฏิบตั ิภารกิจอื่นของสํานักงานสภาฯ และที่คณะผูบ้ ริ หารสภาฯ มอบหมาย
ข้อ 33. เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสวัสดิการของปลัดสํานักเลขาธิ การ ให้คณะผูบ้ ริ หารสภาฯ เป็ น
ผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 34. การพ้นจากตําแหน่งปลัดสํานักเลขาธิ การ
34.1 ตาย
34.2 ลาออก
34.3 ไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
34.4 ถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
34.5 เป็ นผูท้ ี่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุ โทษ
34.6 คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ 35. การเกษียณอายุของบุคลากร
ให้บุคลากรเกษียณอายุเมื่อสิ้ นปี งบประมาณของอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ตามหลักฐานทางราชการ
และให้รับสวัสดิการตามระเบียบฯ
ข้อ 36. การต่ออายุ
36.1 การต่ออายุหวั หน้าหน่วยงานหรื อหัวหน้าสถาบัน
การต่ออายุหลังเกษียณอายุ ตามข้อ 35 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิต่ออายุหวั หน้าหน่วยงาน
หรื อหัวหน้าสถาบันได้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพันธกิจ หรื อคณะกรรมการอํานวยการตามขั้นตอนได้ปี
ต่อปี แต่ตอ้ งไม่เกินอายุ 65 ปี
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36.2 การต่ออายุบุคลากรอื่น ๆ
หัวหน้าหน่วยงานหรื อหัวหน้าสถาบันเป็ นผูเ้ สนอต่ออายุบุคลากรต่อคณะกรรมการพันธกิจ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันปี ต่อปี แต่ตอ้ งไม่เกินอายุ 65 ปี
ทั้งนี้ การต่ออายุบุคลากรจะต่ออายุงานในตําแหน่งเดิมเท่านั้น

หรื อ

ข้อ 37. การเกษียณอายุก่อน 60 ปี
บุคลากรสามารถขอเกษียณอายุเมื่ออายุเกิน 55 ปี ขึ้นไปได้ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
37.1 ทํางานในหน่วยงานหรื อสถาบันของสภาฯ มานานไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี
37.2 ให้ได้รับสวัสดิการตามสิ ทธิ์ ถึงวันสุ ดท้ายที่ปฏิบตั ิงานเท่านั้น
37.3 หน่วยงานหรื อสถาบันใดจะรับบุคลากรที่เกษียณอายุตนเองก่อนกําหนดไปแล้ว เป็ นพนักงาน
ประจําของหน่วยงานหรื อสถาบันนั้น ให้ทาํ สัญญาจ้างโดยมีกาํ หนดระยะเวลาแน่นอน
ข้อ 38. การเสนอเรื่ องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
38.1 เรื่ องภายในแต่ละหน่วยงานหรื อสถาบันให้เสนอขึ้นมาตามสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน
หรื อสถาบัน
38.2 เรื่ องระหว่างหน่วยงานหรื อสถาบันที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ และคณะอํานวยการของสถาบันเพื่อพิจารณา
38.3 เรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ จะต้อง
ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน
ข้อ 39. งานหรื อโครงการซึ่ งบริ หารโดยคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการและ/หรื อผูป้ ระสานงานหรื อ
หัวหน้าโครงการเป็ นผูด้ าํ เนินการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ

หมวด 4
การบริหารการเงิน
ข้อ 40. หน่วยงานหรื อสถาบันของสภาฯ แต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่การบัญชี และการเงิน ประกอบด้วย
40.1 สมุห์บญั ชี หรื อ หัวหน้าการบัญชี การเงิน หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
40.2 พนักงานการเงิน
40.3 พนักงานบัญชี
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ข้อ 41. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่การบัญชี การเงิน
41.1 สมุห์บญั ชี หัวหน้าการบัญชี การเงิน หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น เป็ นผูม้ ี
วุฒิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี การบัญชีหรื อเทียบเท่า
41.2 ต้องเป็ นผูท้ ี่ทาํ งานได้รับค่าจ้างประจําอยูใ่ นหน่วยงานหรื อสถาบันนั้น ๆ
41.3 ไม่เป็ นบิดา มารดา บุตร หรื อคู่สมรสของผูบ้ ริ หารหน่วยงานหรื อสถาบันนั้น ๆ
ข้อ 42. เจ้าหน้าที่การบัญชี การเงิน มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
42.1 สมุห์บญั ชี หัวหน้าการบัญชี การเงิน หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
42.1.1 รับผิดชอบในด้านการบัญชีและการเงินทั้งหมด ตลอดจนถึงการจัดทํางบการเงิน
42.1.2 เสนอรายงานการเงิน สถานภาพทางการเงินให้ผบู ้ ริ หารหน่วยงาน และสถาบันนั้น ๆ
42.1.3 เป็ นผูร้ ่ วมจัดทํางบประมาณของหน่วยงาน หรื อสถาบันนั้น ๆ
42.1.4 ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายของหน่วยงาน หรื อสถาบันให้เป็ นไปตามงบประมาณ
42.2 พนักงานการเงิน มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
42.2.1 รับผิดชอบทางด้านการรับ-จ่าย เก็บรักษาเงินสดของหน่วยงาน หรื อสถาบัน
42.2.2 เสนอรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเงินให้กบั สมุห์บญั ชี หรื อหัวหน้าฝ่ าย
การบัญชี การเงิน หรื อผูท้ าํ หน้าที่คล้ายคลึงกัน
42.3 พนักงานบัญชี มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
42.3.1 รับผิดชอบในการจัดทําบัญชี และงบการเงินของหน่วยงาน หรื อสถาบันให้เป็ นไปตาม
ระบบบัญชีของสภาฯ
42.3.2 เสนอรายงานทางบัญชี ต่อสมุห์บญั ชี หรื อหัวหน้าฝ่ ายการบัญชี การเงิน หรื อผูท้ าํ หน้า
ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อ 43. บรรดาเงินรายรับต่าง ๆ ของหน่วยงานหรื อสถาบันที่พนักงานการเงินได้รับไว้แล้ว ให้ลงบัญชีและนํา
ฝากธนาคารทั้งจํานวน ภายในวันนั้นหรื ออย่างช้าในวันรุ่ งขึ้น
ในกรณี ที่เป็ นวันหยุดทําการของ
ธนาคาร ให้นาํ เงินฝากในวันแรกที่ธนาคารเปิ ดทําการ
ข้อ 44. การจ่ายเงินทุกประเภทของหน่วยงานหรื อสถาบัน ให้จ่ายเป็ นเช็คธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินรายย่อย
ให้จ่ายจากเงินสด ทั้งนี้การจ่ายเงินสดแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 5,000.- บาท
ข้อ 45. ให้ทุกหน่วยงานหรื อสถาบันมีเงินสดย่อยไม่เกิน 10,000.- บาท หากหน่วยงานใดต้องการกําหนด
วงเงินสดย่อย นอกเหนือจากที่กาํ หนดในระเบียบนี้ ให้ขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ
และ
แต่งตั้งให้พนักงานการเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเก็บรักษาและเบิกชดเชย และหากสถาบันใดต้อง
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การกําหนดวงเงินสดย่อยนอกเหนือจากที่กาํ หนดในระเบียบนี้
ให้ขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการ
อํานวยการของสถาบันนั้น ๆ และแต่งตั้งให้พนักงานการเงินเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเก็บรักษาและ
การเบิกชดเชย
ข้อ 46. ให้พนักงานการเงินเก็บรักษาเงินสดย่อยไว้ในที่ปลอดภัย ภายในสถานที่ทาํ งานของหน่วยงาน
สถาบันนั้น ๆ

หรื อ

ข้อ 47. เงินสดย่อยให้ใช้ระบบการเบิกชดเชย คือเมื่อพนักงานการเงินได้จ่ายเงินสดย่อยไปจนเกือบหมด หรื อ
พ้นระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ให้รวบรวมใบสําคัญที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว ขอเบิกชดเชยจากเงินฝากธนาคาร
เท่ากับจํานวนที่จ่ายไป
ข้อ 48. การจ่ายเงินสดย่อยแต่ละครั้งต้องมีผอู ้ นุมตั ิสง่ั จ่าย
ข้อ 49. ผูม้ ีอาํ นาจเซ็นสั่งจ่ายเงินตามเช็คธนาคาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจถอนเงินจากใบถอนเงินตามสมุดคู่ฝากออม
ทรัพย์ หรื อฝากประจําธนาคารของหน่วยงานหรื อสถาบัน ต้องมีหวั หน้าสถาบัน หรื อหัวหน้า
หน่วยงานเซ็นเป็ นหลักร่ วมกับผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการอํานวยการสถาบัน หรื อกรรมการ
พันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 หรื อ 2 คน
ข้อ 50. ผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ่ายในหน่วยงาน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ส่ วนผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ่าย
ในสถาบัน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันนั้น ๆ
ข้อ 51. การจ่ายเงินทุกรายการของหน่วยงานหรื อสถาบันต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการบริ หารหน่วยงาน ที่ได้วาง
ไว้ และให้เป็ นไปตามงบประมาณและรายละเอียดประกอบงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
การจ่ายเงินที่ไม่เป็ นไปตามงบประมาณหรื อจ่ายเงินที่ไม่เป็ นไปตามรายละเอียดในงบประมาณ
หรื อโยกงบประมาณเพื่อให้มีรายจ่ายรายการใหม่ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
ข้อ 52. การจ่ายเงินเกี่ยวกับการจ้าง หรื อการจัดซื้ อให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ้าง และระเบียบการพัสดุ
รายจ่ายปกติของหน่วยงานหรื อสถาบันที่มีงบประมาณอยูแ่ ล้ว ให้อยูใ่ นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงาน
หรื อหัวหน้าสถาบันอนุมตั ิสั่งจ่ายได้ ส่ วนรายจ่ายอื่น ๆ ที่เป็ นกรณี พิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ให้
อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรื อคณะกรรมการอํานวยการสถาบันอนุมตั ิตามควรแก่กรณี
ข้อ 53. กําหนดการปิ ดบัญชีประจําปี ของทุกหน่วยงานและสถาบัน ให้ถือวันที่ 30 เมษายน เป็ นวันสิ้ นสุ ดของ
บัญชีแต่ละปี ยกเว้นสถาบันที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย งบดุลประจําหน่วยงาน หรื อสถาบันจะต้อง
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ได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากผูส้ อบบัญชีซ่ ึงคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ข้อ 54. ให้ทุกหน่วยงานหรื อสถาบันจัดทํางบประมาณประจําปี ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่กาํ หนดใน ข้อ 53.
เพื่อขออนุมตั ิตามขั้นตอน
ข้อ 55. ให้ทุกหน่วยงานและสถาบันที่มีรายได้จากการบริ หาร จัดให้มีงบประมาณสนับสนุนพันธกิจสภาฯ
ข้อ 56. การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งรายการในงบประมาณของหน่วยงาน
ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะ
กรรมการพันธกิจ ส่ วนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งรายการในงบประมาณของสถาบัน ต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการอํานวยการสถาบันนั้น
ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งงบประมาณ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ข้อ 58. ในกรณี เบิกเงินทดรองจ่าย ให้ผเู ้ บิกนําหลักฐานมาหักบัญชีกบั ฝ่ ายการเงินภายใน 7 วัน ภายหลังจาก
เสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 59. การเบิกเงินล่วงหน้าให้ใช้ระบบการเบิกเงินทดรองจ่าย
ข้อ 60. ให้หวั หน้าหน่วยงานหรื อหัวหน้าสถาบันจัดทํารายงานการเงินแต่ละเดือนของหน่วยงาน หรื อสถาบัน
ตามแบบที่สภาฯ กําหนดไว้ ส่ งไปยังมูลนิธิฯ อย่างช้าก่อนสิ้ นเดือนถัดไป และจัดส่ งงบทดลอง
ประจําปี ไปยังมูลนิธิฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบ
บัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิฯ ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ข้อ 61. ห้ามหน่วยงานหรื อสถาบันใด ๆ ทํานิติกรรมก่อหนี้สินกับบุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ

เว้นแต่ได้รับ

หมวด 5
ระเบียบว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติงาน
ข้อ 62. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานนอกท้องที่
การปฏิบตั ิงานนอกท้องที่ของบุคลากรของหน่วยงาน
ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่ได้กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบการว่าด้วยการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ของบุคลากร ตามระเบียบของคณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
และการ
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ปฏิบตั ิงาน นอกท้องที่ของบุคลากรของสถาบัน ให้เบิกค่าใช้จา่ ยตามที่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบการว่าด้วยการ
ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ของบุคลากรตามระเบียบของสถาบันที่สังกัด
ข้อ 63. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง
ผูม้ ีสิทธิ์ ในการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง ให้นาํ ใบสําคัญการใช้จ่ายมาเบิกได้ตามที่จ่ายจริ ง ห้ามเบิกค่า
เลี้ยงรับรองเหมาจ่ายเป็ นประจํา
ข้อ 64. การเบิกเงินซํ้าซ้อน
เมื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานตามสิ ทธิ์ในหมวดนี้แล้ว ห้ามเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะซํ้าซ้อนกัน

หมวด 6
ระเบียบว่ าด้ วยการจ้ าง
ข้อ 65. การจ้างตามระเบียบนี้ ให้หมายความรวมทั้งการจ้างแรงงาน จ้างทําของ รับขนของ และการก่อสร้าง
ข้อ 66. ให้ผมู ้ ีหน้าที่ดาํ เนินการจ้างทํารายงานเหตุผลความจําเป็ นในการจ้างเสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ้าง แสดง
รายละเอียด หรื อลักษณะของงานและราคาวงเงินโดยประมาณ ทั้งนี้ตอ้ งให้อยูภ่ ายในวงเงินตามงบ
ประมาณที่ได้รับการอนุมตั ิแล้ว
การจ้างงานก่อสร้างไม่วา่ จะด้วยวิธีสามัญ วิธีประกวดราคา หรื อวิธีพิเศษ หากมีค่าจ้างเกิน
กว่า 2,000,000.- บาท ให้ผมู ้ ีหน้าที่ดาํ เนินการจ้าง นําส่ งแบบแปลนการก่อสร้าง พร้อมรายละเอียด
ปริ มาณงานก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้างให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งจ้างพิจารณา
ข้อ 67. วิธีจา้ ง การจ้างทําได้ 3 วิธี คือ
67.1 การจ้างโดยวิธีสามัญ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี
67.1.1 จ้างโดยตกลงราคาสําหรับการจ้างรายหนึ่ง ซึ่งมีค่าจ้างไม่เกิน 200,000.- บาท
67.1.2 จ้างโดยสื บราคาสําหรับการจ้างรายหนึ่ง ซึ่ งมีค่าจ้างเกินกว่า 200,000.- บาท แต่ไม่เกิน
600,000.- บาท
67.2 การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างรายหนึ่ง ซึ่งมีค่าจ้างเกินกว่า 600,000.- บาท
67.3 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่การจ้างรายหนึ่ง ซึ่ งมีค่าจ้างเกินกว่า 200,000.- บาท ให้กระทําได้
เฉพาะกรณี ต่อไปนี้
67.3.1 เป็ นงานที่ตอ้ งการช่างผูม้ ีฝีมือจริ ง ๆ หรื อผูม้ ีความชํานาญและมีประสบการณ์เป็ น
พิเศษ
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67.3.2 มีผชู ้ าํ นาญในกิจการนั้นน้อยราย
67.3.3 เป็ นงานที่ตอ้ งการให้กระทําโดยรี บด่วนเป็ นพิเศษ ถ้าจ้างโดยวิธีสามัญหรื อวิธีประกวด
ราคาจะเป็ นการล่าช้าไม่ทนั การ
ข้อ 68. วิธีดาํ เนินการจ้างโดยวิธีสามัญ
68.1 วิธีสามัญโดยตกลงราคา ให้ผจู ้ า้ งเรี ยกผูร้ ับจ้างคนใดคนหนึ่ง ซึ่ งเคยทราบหรื อเคยเห็นความ
สามารถแล้ว และเป็ นคนมีหลักฐานดี มีคุณวุฒิเหมาะสมสําหรับงานและเป็ นที่ไว้วางใจได้
68.2 วิธีสามัญโดยสื บราคา ให้ผจู ้ า้ งส่ งเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน แยกกันไปสื บราคาจากผูร้ ับจ้าง
อย่างน้อยคนละ 2 แห่ง ผูใ้ ดรับทําตามรายการที่กาํ หนดไว้ภายในระยะเวลาเร็ วและราคาตํ่ากว่า
ผูอ้ ื่น ทั้งนี้ จะต้องมีคุณภาพเหมือนกัน ก็ให้ตกลงจ้างผูน้ ้ นั ทําโดยให้ผรู ้ ับจ้างวางเงินประกัน
ของราคาค่ารับเหมาทั้งหมดหรื อ หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารที่ผจู ้ า้ งเชื่ อถือไว้ในอัตราร้อยละ
10 ของราคาค่าจ้าง
ข้อ 69. วิธีดาํ เนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคา
69.1 การแจ้งความประกวดราคา กระทําได้ 3 วิธี คือ
69.1.1 ส่ งใบแจ้งความประกวดราคาไปยังผูร้ ับจ้างโดยตรง
69.1.2 ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย
69.1.3 ประกาศทางสื่ อสารมวลชน
การประกาศด้วยวิธีใดและช้านานเพียงใดนั้น ให้พิจารณาตามความจําเป็ นของกิจการ และความ
เหมาะสมของท้องถิ่นเป็ นเรื่ อง ๆ ไป ทั้งนี้ตอ้ งมีผเู ้ สนอประกวดราคาแต่ละครั้งไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย
69.2 ใบแจ้งความประกวดราคา อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
69.2.1 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ตอ้ งการจ้าง
69.2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าประกวดราคาพร้อมหลักฐานแสดงผลงาน
69.2.3 ข้อกําหนดให้ผเู ้ ข้าประกวดราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้ น และราคาต่อหน่วย หรื อต่อ
รายการ (ถ้าทําได้) พร้อมทั้งให้คณะกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์วา่ จะพิจารณาราคารวม
หรื อราคาต่อหน่วยหรื อต่อรายการไว้ดว้ ย
69.2.4 กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จาํ เป็ น
69.2.5 กําหนดสถานที่ วัน เวลารับซอง ปิ ดการรับซองและเปิ ดซองประกวดราคา
69.2.6 กําหนดวันที่จะเริ่ มทํางานและวันที่แล้วเสร็ จ โดยประมาณ (สําหรับการจ้าง)
69.2.7 จํานวนเงินที่กาํ หนดเป็ นหลักประกัน ของสถาบันการเงินที่รับหลักประกันซองการ
ประกวดราคา และให้มีเงื่อนไขว่าถ้าผูป้ ระกวดราคาถอนการเสนอราคาหรื อไม่ไปทํา
สัญญาหรื อข้อตกลงกับผูว้ า่ จ้างภายในกําหนด ผูว้ า่ จ้างจะริ บหลักประกันซอง หรื อ
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เรี ยกร้องจากธนาคารผูค้ ้ าํ ประกัน และสงวนสิ ทธิ์ที่จะถือว่าผูท้ ี่ไม่ไปทําสัญญากับผู ้
ว่าจ้างเป็ นผูท้ ิ้งงานด้วย
69.2.8 อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
69.2.9 ข้อกําหนดว่าผูเ้ ข้าประกวดราคาได้
จะต้องวางหลักประกันสัญญาตามอัตราที่
คณะกรรมการกําหนด
69.2.10 ใบเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้ นเป็ นตัวเลข และต้องมีตวั หนังสื อกํากับ ถ้าตัวเลข
และตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ
69.2.11 สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรู ปและรายการละเอียดพร้อมทั้งแบบสัญญาในกรณี ที่มีการ
ขายให้ระบุราคาขายไว้ดว้ ย
69.2.12 อัตราค่าปรับ
69.2.13 ข้อสงวนสิ ทธิ์ คณะกรรมการทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิ์ ที่จะงดจ้างหรื อเลิกจ้าง โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
จ้างจากผูเ้ สนอราคาตํ่าสุ ดเสมอไป
69.2.14 ผูเ้ สนอราคาจะต้องอ่านประกาศแจ้งความนี้ให้เข้าใจโดยละเอียด เมื่อยืน่ ซองประกวด
ราคาแล้วให้ถือว่าเข้าใจและจะโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้
69.2.15 ซองประกวดราคาต้องผนึกให้เรี ยบร้อยก่อนยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่หรื อคณะกรรมการรับซอง
ประกวดราคา
69.3 วิธีรับซองประกวดราคา
กําหนดให้ผูร้ ับจ้างนําซองประกวดราคามายืน่ ต่อคณะกรรมการรับซอง ซึ่ งผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ้าง ตั้งขึ้น
ภายในวันเวลาที่กาํ หนด
ข้อ 70. วิธีดาํ เนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ
ให้ผมู ้ ีหน้าที่ดาํ เนินการจ้างชี้แจงเหตุผลความจําเป็ นในการจ้าง โดยวิธีพิเศษ พร้อมแสดงลักษณะของงาน
ที่ตอ้ งการจ้างโดยละเอียด เมื่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ้างได้อนุมตั ิให้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธีพิเศษแล้ว ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งจ้าง
ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อเจรจาตกลงกับผูร้ ับจ้าง และให้นาํ เสนอต่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ้างพิจารณาอนุมตั ิตาม
ขั้นตอนต่อไป
ข้อ 71. ผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ้างดังกล่าวแล้วทุกวิธี แบ่งออกเป็ นขั้น ๆ ได้ดงั นี้
71.1 การจ้างซึ่ งมีค่าจ้างรายหนึ่งไม่เกิน 200,000.- บาท
71.1.1 ให้หวั หน้าหน่วยงาน เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
71.1.2 การจ้างของสถาบัน ให้หวั หน้าสถาบันเป็ นผูอ้ นุมตั ิตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
71.2 การจ้างซึ่ งมีค่าจ้างรายหนึ่งเกินกว่า 200,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
71.2.1 การจ้างของหน่วยงาน ให้คณะกรรมการพันธกิจเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
71.2.2 การจ้างของสถาบัน ให้คณะกรรมการอํานวยการสถาบันเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
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ข้อ 72. การจ้างงานก่อสร้างซึ่ งเกินกว่า 2,000,000.- บาท จะต้องมีวศิ วกรที่มีใบอนุ ญาต กว.เป็ นที่ปรึ กษา
ข้อ 73. การต่ออายุสัญญา และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง อํานาจในการสั่งจ้าง ให้หมายรวมถึงอํานาจ
ในการต่ออายุสัญญาจ้างด้วย
73.1 การต่ออายุสัญญาโดยงดหรื อลดค่าปรับให้แก่ผรู ้ ับจ้าง จะทําได้เฉพาะในกรณี เป็ นเหตุสุดวิสัย
หรื อเป็ นเพราะความผิดหรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผูซ้ ้ือหรื อผูว้ า่ จ้าง
73.2 สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไข
นั้นจะเป็ นความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ผวู ้ า่ จ้าง หรื อไม่ทาํ ให้ผวู ้ า่ จ้างต้องเสี ยประโยชน์การ
ดําเนินงานในวรรคแรก สําหรับการซื้ อหรื อจ้างที่เกี่ยวกับความมัน่ คง แข็งแรงของสิ่ งก่อสร้าง
หรื องานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู ้
ชํานาญการ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรับผิดชอบ หรื อสามารถรับรองในแบบและรายการของงาน
ก่อสร้างหรื องานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณี ดว้ ย
73.3 ในกรณี ที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาซึ่ งทําให้วงเงินในการจ้างงานนั้นเพิ่มขึ้นให้รายงานขอ
อนุมตั ิต่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งจ้าง ตาม ข้อ 71.
ข้อ 74. คณะกรรมการ
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งจ้างตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบตั ิการจ้างตามระเบียบนี้ คือ
74.1 คณะกรรมการก่อสร้าง
ในกรณี ที่มีการก่อสร้างหรื อคณะกรรมการจ้างในกรณี การจ้างงาน
ทัว่ ไป
74.2 คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
74.3 คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
74.4 คณะกรรมการตรวจการจ้าง และตรวจรับงาน
ข้อ 75. คณะกรรมการก่อสร้าง หรื อคณะกรรมการการจ้าง คณะกรรมการรับซองประกวดราคา คณะกรรม
การเปิ ดซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและตรวจรับงานคณะหนึ่ง ๆ ให้ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 3 คน ควรมีกรรมการอํานวยการสถาบันนั้น ๆ ร่ วมด้วย
การปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องมีกรรมการจํานวนไม่ต่าํ กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
จึงจะ
ดําเนินการตามที่กาํ หนดไว้ได้ และในการประกวดราคารายหนึ่งรายใด ห้ามบุคคลคนเดียวกันเป็ น
กรรมการทั้งใน คณะกรรมการรับซองประกวดราคาและคณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา ยกเว้น
หัวหน้าสถาบัน หากกรรมการผูใ้ ดไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ก็ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งจ้างแต่งตั้งกรรม
การแทนได้ คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างควรมีผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูช้ าํ นาญในกิจการนั้นเข้าร่ วมด้วย
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ข้อ 76. หน้าที่คณะกรรมการก่อสร้าง
76.1 ควบคุมการดําเนินการของคณะกรรมการรับซองประกวดราคา คณะกรรมการเปิ ดซองประกวด
ราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้เป็ นไปตามขั้นตอนระเบียบแบบรู ปรายการละเอียด
และข้อกําหนดในสัญญา
76.2 พิจารณาแก้ไขปั ญหาในระหว่างการดําเนินการตามระเบียบ
และสัญญาการก่อสร้างของ
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากมูลนิธิฯ
76.3 ให้รายงานผลการดําเนิ นงานก่อสร้างต่อมูลนิธิฯ
ข้อ 77. หน้าที่คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
77.1 คณะกรรมการรับซองประกวดราคามีหน้าที่ลงเวลาและชื่อกํากับไว้ โดยวิธีขีดคร่ อมรอยปิ ดซอง
ที่นาํ มายืน่
77.2 ทําบันทึกหลักฐานใบคํ้าประกัน และหลักฐานอื่น ๆ ที่ได้รับจากผูย้ นื่ ซองประกวดราคา
77.3 นําซองและหลักฐานพร้อมทั้งบันทึกส่ งมอบคณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา หลังจากพ้น
กําหนดเวลารับซอง
ข้อ 78. หน้าที่คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
78.1 เมื่อกรรมการเปิ ดซองประกวดราคามาครบเป็ นองค์ประชุมแล้วจึงเปิ ดซองประกวดราคา บันทึก
ราคาลงรายงาน หรื อบัญชี เปรี ยบเทียบราคา
แล้วลงชื่อกํากับไว้ในใบประกวดราคาเพื่อเป็ น
หลักฐาน
78.2 ตรวจสอบใบเสนอราคา แคตาล็อคหรื อแบบรู ปและรายการละเอียดแล้ว คัดเลือกผูเ้ สนอราคา
ตํ่าสุ ดที่ถูกต้องตามเงื่อนไขใบแจ้งความประกวดราคา
78.3 พิจารณาคัดเลือกการจ้างของผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามข้อ 78.2 ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็ น
ประโยชน์ต่อสถาบัน แล้วเสนอต่อหัวหน้าสถาบันหรื อคณะกรรมการก่อสร้างในกรณี ที่มีการ
ก่อสร้าง ให้จา้ งจากรายที่คดั เลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาตํ่าสุ ดและถูกต้องตามเงื่อนไข โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเปิ ดซองหรื อคณะกรรมการก่อสร้างที่จะต่อราคาหรื อไม่ก็ได้
ถ้ามีผเู ้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกันด้วยวิธียน่ื ซองเสนอราคา หรื อโดยวาจา
78.4 เมื่อได้ดาํ เนิ นการไปแล้วได้ผลประการใด ให้เสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ตาม
ขั้นตอน
อนึ่ง เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองประกวดราคาแล้ว ห้ามรับใบประกวดราคาจากผูห้ นึ่งผูใ้ ดอีก
เป็ นอันขาด และภายหลังจากที่ได้พิจารณาประกวดราคาเสร็ จสิ้ นไปแล้วปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดเสนอราคารับจ้าง
เป็ นที่พอใจ ให้คณะกรรมการเปิ ดซองมีอาํ นาจเจรจาต่อรองราคาจนเป็ นที่พอใจได้
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ข้อ 79. หน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและตรวจรับงาน หรื อคณะกรรมการก่อสร้าง
79.1 ตรวจและควบคุมงานให้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา โดยจะสั่ง
แก้ไขงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็ นไปตามรู ปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
ถ้าผูร้ ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบตั ิตามก็สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่ วนหนึ่งส่ วนใดหรื อทั้งหมดแล้วแต่กรณี
ไว้ก่อนจนกว่าผูร้ ับจ้างจะยอมปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หากมีปัญหาเกิดขึ้นในกรณี ที่แบบรู ปรายการ
ละเอียดหรื อข้อกําหนดในสัญญามีขอ้ ความขัดกัน หรื อเป็ นที่คาดหมายได้วา่ ถึงแม้วา่ งานนั้นจะ
ได้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็ จลงแล้วจะไม่มนั่ คง
แข็งแรง ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการก่อสร้างเพื่อดําเนินการตาม
ขั้นตอน
79.2 ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูค้ วบคุมงานในกรณี ที่มีการแต่งตั้งผูค้ วบคุมงาน
79.3 ในวันกําหนดลงมือทําการของผูร้ ับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่ งมอบงานแต่ละงวด ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างไปดูยงั สถานที่ก่อสร้าง และให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง
ว่าเป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่ ให้ผวู ้ า่ จ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ถึงกําหนดนั้น ๆ
79.4 ให้ตรวจผลงานที่ผูร้ ับจ้างส่ งมอบภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั ที่ประธานคณะกรรมการได้
รับทราบการส่ งมอบงานและให้ทาํ การตรวจรับให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
79.5 เมื่อตรวจเห็นเป็ นการถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญาแล้ว
และกรรมการตรวจการจ้างเกินกว่ากึ่งหนึ่งลงชื่อในใบรับรองผลการปฏิบตั ิ
งานไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจรับงานทั้งหมด ถือว่าได้มีการส่ งมอบงาน
แล้ว แต่ยงั ไม่ให้ถือเป็ นการอนุมตั ิการจ่ายเงินค่าจ้างงวดนั้น จนกว่าคณะกรรมการก่อสร้างหรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้พิจารณาลงนามอนุมตั ิการจ่ายเงินเสี ยก่อน
และให้ทาํ ใบ
รับรองผลการปฏิบตั ิงานทั้งหมดหรื อเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่าง
น้อย 2 ฉบับเก็บไว้กบั ผูว้ า่ จ้าง 1 ฉบับ และมอบให้แก่ผรู ้ ับจ้าง 1 ฉบับ
เพื่อทําการเบิก
จ่ายเงินต่อไป
ในกรณี ที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรื องวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบรู ปรายละเอียด และ
ข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานผูว้ า่ จ้างเพื่อทราบหรื อสั่งการแล้วแต่กรณี
79.6 ในกรณี ที่กรรมการตรวจการจ้างและตรวจรับงานบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและตรวจรับงาน
นําเสนอ
ความเห็นแย้งดังกล่าวให้คณะกรรมการก่อสร้าง หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้า
ก่อนกําหนดการจ่ายเงินค้าจ้างของงวดงานที่มีความเห็นแย้งนั้น ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการก่อสร้างหรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีโอกาสพิจารณาและสั่งการต่อไป
79.7 การจ้างงานให้ผวู ้ า่ จ้างทําสัญญาหรื อข้อตกลงกับผูร้ ับจ้างเป็ นหนังสื อไว้เป็ นหลักฐาน
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ข้อ 80. แบบรู ปรายละเอียดของการจ้างงานก่อสร้างจริ งที่มีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000.- บาทขึ้นไป
เมื่อ
ดําเนินการแล้วเสร็ จ ให้ผวู ้ า่ จ้างเก็บไว้ที่หน่วยงานหรื อสถาบัน 1 ชุด และส่ งให้ฝ่ายทรัพย์สินของ
สภาฯ 1 ชุด

หมวด 7
ระเบียบการพัสดุ
ข้อ 81. การซื้ อพัสดุ หมายถึง การซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ เครื่ องใช้ไม้สอย ที่ดิน บ้านเรื อน ยานพาหนะ รวม
ถึงครุ ภณั ฑ์ และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้แต่ไม่อยูใ่ นลักษณะการจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการจ้างที่
กําหนดไว้ส่วนหนึ่ งแล้ว
การซื้ อพัสดุจะซื้อได้ภายในวงเงินงบประมาณเท่านั้น และให้ถือเป็ น
หลักการว่าต้องไม่พยายามซื้อสิ่ งของโดยจ่ายเงินล่วงหน้าก่อน
หากมีความจําเป็ นที่จะต้องจ่ายเงิน
ล่วงหน้าก็ให้ตรวจสอบเป็ นที่แน่ชดั ถึงฐานะของผูข้ ายนั้น ๆ และให้มีหลักประกันแน่นอน
ข้อ 82. รายงานขอซื้ อ ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสํารวจพัสดุที่จะต้องใช้เป็ นประจํา สิ่ งใดหมดหรื อมีเหลืออยูน่ อ้ ย
หากสมควรจะจัดหาเพิ่มเติมไว้อีก ก็ให้ทาํ รายงานไปยังผูม้ ีอาํ นาจสั่งซื้อของนั้นตามรายการต่อไปนี้
82.1 รายการพัสดุที่เหลือหรื อหมดอายุและต้องการซื้ อ
82.2 จํานวนที่ตอ้ งการ ถ้ามีขนาดหรื อนํ้าหนักให้จดแจ้งไว้ดว้ ย
82.3 ราคาครั้งหลังสุ ด แต่ถา้ ยังไม่เคยซื้อเลยก็ให้บอกราคาตามท้องตลาดเท่าที่สืบทราบไว้ดว้ ย
82.4 จํานวนเงินทั้งสิ้ นที่จะจ่ายในการซื้อโดยประมาณ
82.5 กําหนดเวลาซึ่ งต้องการพัสดุน้ นั
82.6 รายชื่อห้างร้านที่จะซื้ อพัสดุ
ข้อ 83. วิธีซ้ื อพัสดุ กระทําได้ 3 วิธี คือ
83.1 การซื้ อโดยวิธีสามัญ มี 2 วิธี
83.1.1 ซื้ อโดยไม่สืบราคาสําหรับการซื้อในคราวหนึ่งซึ่ งราคาไม่เกิน 50,000.- บาท
83.1.2 ซื้ อโดยสื บราคาสําหรับการซื้อแต่ละรายการในคราวหนึ่งมีราคาเกินกว่า 50,000.- บาท
แต่ไม่เกิน 500,000.- บาท
83.2 การซื้ อโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่การซื้อแต่ละรายการในคราวหนึ่งมีราคาเกินกว่า 500,000.บาท
83.3 การซื้ อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่การซื้อแต่ละรายการในคราวหนึ่งมีราคาเกินกว่า 500,000.- บาท ให้
กระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
83.3.1 เป็ นสิ่ งของที่ขายเฉพาะแห่ง
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83.3.2
83.3.3
83.3.4
83.3.5

เป็ นสิ่ งของขายทอดตลาด
เป็ นสิ่ งของที่ตอ้ งซื้อรี บด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหาย
เป็ นสิ่ งของที่จาํ เป็ นจะต้องซื้ อจากต่างประเทศในราคาถูก
เป็ นสิ่ งของที่จดั ซื้ อโดยวิธีสามัญ หรื อวิธีประกวดราคาไม่ได้

ข้อ 84. วิธีดาํ เนินการ
84.1 วิธีสามัญโดยไม่สืบราคา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุซ้ื อจากห้างร้านโดยตรงตามที่ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ี
อํานาจสั่งซื้อ
84.2 วิธีสามัญโดยสื บราคา ให้สืบราคาตามห้างร้านอย่างน้อย 2 แห่ง แล้วจัดทําใบขอซื้ อเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อขออนุมตั ิสั่งซื้อ
84.3 การซื้ อโดยวิธีแจ้งความประกวดราคา กระทําได้ 3 วิธี
84.3.1 แจ้งความประกวดราคาไปยังผูข้ ายโดยตรง
84.3.2 ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย
84.3.3 ประกาศทางสื่ อสารมวลชน
84.4 ใบแจ้งความประกวดราคาอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
84.4.1 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตอ้ งการซื้ อและจํานวนที่ตอ้ งการ
84.4.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าประกวดราคาพร้อมหลักฐานแสดงผลงาน
84.4.3 ในกรณี ที่จาํ เป็ นให้ระบุให้ผเู ้ ข้าประกวดราคาส่ งตัวอย่างแคตาล็อค
หรื อแบบรู ป
และรายการละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
84.4.4 ถ้าจําเป็ นต้องทําการตรวจทดลองให้กาํ หนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง
และให้มีเหลือไว้สาํ หรับทําสัญญาด้วย ทั้งนี้ให้มีขอ้ กําหนดไว้ดว้ ยว่าหน่วยงาน หรื อ
สถาบันไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่างที่ส่งมาให้ตรวจ
ทดลอง
84.4.5 ข้อกําหนดให้ผเู ้ ข้าประกวดราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้ นและราคาต่อหน่วย หรื อต่อราย
การ (ถ้าทําได้) พร้อมทั้งให้คณะกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์วา่ จะพิจารณาราคารวม
หรื อราคาต่อหน่วย หรื อต่อรายการไว้ดว้ ย
84.4.6 กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จาํ เป็ น
84.4.7 กําหนดสถานที่วนั เวลา รับซอง ปิ ดการรับซองและเปิ ดซองประกวดราคา
84.4.8 กําหนดวันและสถานที่ส่งมอบพัสดุ
84.4.9 จํานวนเงินที่กาํ หนดเป็ นหลักประกันซอง สถานที่รับหลักประกันซอง และให้มี
เงื่อนไขว่าถ้าผูเ้ ข้าประกวดราคาถอนการเสนอราคาหรื อไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลง
กับทางคณะกรรมการภายในกําหนด คณะกรรมการจะริ บหลักประกันซอง หรื อ
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84.4.10
84.4.11
84.4.12
84.4.13
84.4.14
84.4.15
84.4.16
84.4.17

เรี ยกร้องจากธนาคารผูค้ ้ าํ ประกัน และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะถือว่าผูท้ ี่ไม่ไปทําสัญญากับผู ้
ว่าจ้างเป็ นผูท้ ิ้งงานด้วย
อัตราการจ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี)
ข้อกําหนดว่าผูเ้ ข้าประกวดราคาได้ จะต้องวางหลักประกันสัญญาตามอัตราที่คณะ
กรรมการกําหนดไว้
ใบเสนอราคาให้ลงราคา รวมทั้งสิ้ นเป็ นตัวเลข และต้องมีตวั หนังสื อกํากับ ถ้าตัวเลข
และตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรู ปและรายการละเอียดพร้อมทั้งแบบสัญญา ในกรณี ที่มี
การขายให้ระบุราคาขายไว้ดว้ ย
อัตราค่าปรับ
ข้อสงวนสิ ทธิ์ วา่ คณะกรรมการทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ที่จะงดซื้อ หรื อเลือกซื้ อโดยไม่จาํ เป็ น
ต้องซื้ อจากผูเ้ สนอราคาตํ่าสุ ดเสมอไป
ผูเ้ สนอราคาจะต้องอ่านประกาศแจ้งความนี้ให้เข้าใจโดยละเอียด
เมื่อยืน่ ซอง
ประกวดราคาแล้ว ให้ถือว่าเข้าใจและจะโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้
ซองประกวดราคาต้องผนึกให้เรี ยบร้อยก่อนยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ หรื อคณะกรรมการรับ
ซองประกวดราคา

84.5 วิธีรับซองประกวดราคา กระทําได้โดย ให้ต้งั คณะกรรมการรับซองประกวดราคาขึ้นโดยกระทํา
อย่างเดียวกับการยืน่ ซองประกวดราคา ในระเบียบว่าด้วยการจ้างใน หมวด 6
84.6 วิธีรับซองประกวดราคา ตามข้อ 84.5 ให้คณะกรรมการรับซองประกวดราคาดําเนิ นการดังนี้
84.6.1 รับซองประกวดราคาลงทะเบียนซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองตรงรอยปิ ดซอง
กับบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
84.6.2 ตรวจสอบหลักประกันซองร่ วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน
เมื่อถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่
การเงินออกใบรับให้แก่ผยู ้ นื่ ซองไว้เป็ นหลักฐาน
84.6.3 รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในแจ้งความประกวดราคาพร้อมทั้ง
พัสดุตวั อย่างแคตาล็อค หรื อแบบรู ปและรายการละเอียด (ถ้ามี)
84.6.4 เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองประกวดราคาแล้ว
ให้ส่งมอบซองประกวดราคาและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 84.6.3 พร้อมด้วยบันทึกรายงานรับซองประกวด
ราคาต่อคณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
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84.7 คณะกรรมการรับซองประกวดราคา มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
84.7.1 รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองตรงรอยปิ ด
ซองกับบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
84.7.2 ตรวจสอบหลักประกันซองร่ วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่การ
เงินออกใบรับให้แก่ผยู ้ นื่ ซองไว้เป็ นหลักฐาน
84.7.3 รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในแจ้งความประกวดราคาพร้อมทั้ง
พัสดุ ตัวอย่างแคตาล็อค หรื อแบบรู ป และรายละเอียด (ถ้ามี)
84.7.4 เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองประกวดราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองประกวดราคาทั้งหมด
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 84.7.3 พร้อมด้วยบันทึกรายงานการรับซอง
ประกวดราคาต่อคณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
84.8 เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองประกวดราคาแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาและ/หรื อเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในแจ้งความประกวดราคาอีก การรับซองประกวดราคาที่ส่งมาทาง
ไปรษณี ยจ์ ะกระทํามิได้
ข้อ 85. การรับซองและเปิ ดซองประกวดราคา
คณะกรรมการรับซองประกวดราคา
คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจพัสดุคณะหนึ่ง ๆ ให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึง
จะดําเนินการตามที่กาํ หนดไว้ได้ ในการประกวดราคารายหนึ่งรายใดห้ามบุคคลคนเดียวกันเป็ นกรรมการทั้งใน
คณะกรรมการรับซองประกวดราคาและคณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
ยกเว้นหัวหน้าหน่วยงานหรื อ
สถาบัน หากกรรมการผูใ้ ดไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งซื้อแต่งตั้งกรรมการแทนได้
ในคณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคาก็ดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ดี ควรมีผทู ้ รงคุณวุฒิ
หรื อชํานาญในกิจการนั้นเข้าร่ วมด้วย
ข้อ 86. หน้าที่คณะกรรมการเปิ ดซองประกวดราคา
86.1 เมื่อกรรมการเปิ ดซองประกวดราคามาครบเป็ นองค์ประชุมแล้ว จึงเปิ ดซองประกวดราคาและ
บันทึกราคาลงในรายงานหรื อบัญชีเปรี ยบเทียบราคา ลงชื่อกํากับไว้ในใบประกวดราคาเพือ่ เป็ น
หลักฐาน
86.2 ตรวจสอบใบเสนอราคา แคตาล็อคหรื อแบบรู ปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาตํ่า
ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบแจ้งความประกวดราคา
86.3 พิจารณาคัดเลือกพัสดุของผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามข้อ 86.2 ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็ น
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ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรื อสถาบันแล้วเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน หรื อสถาบันให้ซ้ือจากรายที่
คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่ งเสนอราคาตํ่าสุ ดและถูกต้องตามเงื่อนไขโดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรม
การที่จะต่อรองราคาหรื อไม่ก็ได้
ถ้ามีผเู ้ สนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกัน ด้วยวิธียนื่ ซองเสนอราคา หรื อโดยวาจา
เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองประกวดราคาแล้ว ห้ามรับใบประกวดราคาจากผูห้ นึ่งผูใ้ ด
เป็ นอันขาด
86.4 เมื่อได้ดาํ เนิ นการไปแล้วได้ผลประการใด ให้เสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ งั หมด
ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรื อสถาบันเพื่อสั่งการ
ข้อ 87. หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ซ้ื อ
87.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาํ การของผูซ้ ้ื อหรื อผูใ้ ช้พสั ดุน้ นั หรื อสถานที่ซ่ ึ งกําหนดไว้ในสัญญา
87.2 ตรวจนับพัสดุที่ซ้ื อว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้หรื อไม่ ในกรณี ที่มีการ
ทดลอง หรื อตรวจสอบในทางเทคนิค หรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิ ญผูช้ าํ นาญหรื อผูท้ รง
คุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุน้ นั มาให้คาํ ปรึ กษา หรื อส่ งพัสดุน้ นั ไปทดลองหรื อตรวจสอบ
ณ
สถานที่ของผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้
87.3 ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผขู ้ ายนําพัสดุมาส่ งและให้ทาํ การตรวจรับให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ วที่สุด
87.4 เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายนําพัสดุน้ นั มาส่ งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับทําใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผขู ้ าย 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง หรื อผูซ้ ้ือ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งซื้อเพื่อสั่งการ
ต่อไป
87.5 ในกรณี ที่ผขู ้ ายส่ งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรื อส่ งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ถ้าสัญญามิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง โดย
ถือปฏิบตั ิ ตามข้อ 87.4 และให้รีบรายงานผูซ้ ้ื อภายใน 3 วันทําการ เพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายทราบ
นับแต่วนั ที่ตรวจพบ
แต่ท้งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิ์ ของผูซ้ ้ือที่จะปรับผูข้ ายในจํานวนที่ส่งมอบไม่
ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องนั้น
87.6 การตรวจรับพัสดุที่ประกอบด้วยกันเป็ นชุ ดหรื อหน่วย ถ้าขาดส่ วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผูข้ ายยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ นั และ
ให้รีบรายงานผูซ้ ้ื อภายใน 3 วันทําการ เพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายทราบนับแต่วนั ที่ตรวจพบ
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87.7 ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้บนั ทึกความเห็นแย้งไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร และเสนอผูซ้ ้ื อเพือ่ พิจารณาสั่งการ ถ้าผูซ้ ้ือสั่งการให้รับพัสดุน้ นั ได้จึงดําเนินการ ตาม
ข้อ 87.4 หรื อข้อ 87.5 แล้วแต่กรณี
ข้อ 88. การซื้ อโดยวิธีพิเศษ
การซื้ อโดยวิธีพิเศษ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานขออนุ ญาตต่อผูม้ ีอาํ นาจสัง่ ซื้อ การขออนุญาต
ซื้ อโดยวิธีน้ ีให้รายงานลักษณะสิ่ งของนั้นให้แน่ชดั และถ้าเป็ นสิ่ งของที่ซ้ือมาแล้วหรื อคล้ายคลึงกัน
ให้บอก
ราคาที่เคยซื้อไว้แล้วเพื่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งซื้อจะได้พิจารณาเทียบเคียง สําหรับการซื้ อสิ่ งของใช้งานเป็ นจํานวนมาก
หากทําได้ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งซื้อสอบถามราคา คุณภาพรายละเอียดแล้วเปรี ยบเทียบกับราคาในประเทศ
เพื่อ
สั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อมิให้ซ้ื อสิ่ งของแพงเกินความจําเป็ น
ข้อ 89. ผูม้ ีอาํ นาจสั่งซื้อดังกล่าวแล้วทุกวิธี แบ่งออกเป็ นขั้น ๆ ได้ดงั นี้
89.1 การสั่งซื้อพัสดุมีราคาหน่วยหนึ่ง หรื อของชนิดเดียวกันมีราคารวมกันในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 200,000.- บาท
89.1.1 การสั่งซื้อของหน่วยงาน ให้มีผมู ้ ีอาํ นาจสั่งจ่ายเป็ นไปตามระเบียบที่คณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
กําหนด
89.1.2 การสั่งซื้อของสถาบัน ให้หวั หน้าสถาบันเป็ นผูอ้ นุมตั ิตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
89.2 การสั่งซื้อพัสดุมีราคาหน่วยหนึ่ง หรื อของชนิดเดียวกันมีราคารวมกันในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน
เกินกว่า 200,000.- บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
89.2.1 การสั่งซื้อของหน่วยงาน ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งจ่ายเป็ นไปตามระเบียบที่คณะผูบ้ ริ หารสภาฯ
เป็ นผูก้ าํ หนด
89.2.2 การสั่งซื้อของสถาบัน ให้คณะกรรมการอํานวยการสถาบันเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
89.3 การสั่งซื้อพัสดุมีราคาหน่วยหนึ่ง หรื อของชนิดเดียวกันมีราคารวมกันในการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน
เกินกว่า 2,000,000.- บาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
89.3.1 การต่ออายุสัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ
89.3.2 การต่ออายุสัญญาโดยงดหรื อลดค่าปรับให้แก่ผขู ้ าย จะทําได้เฉพาะในกรณี เป็ นเหตุ
สุ ดวิสัยหรื อเป็ นเพราะความผิดหรื อความบกพร่ องของฝ่ ายซื้ อหรื อว่าจ้าง
89.3.3 สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การ
แก้ไขนั้นจะเป็ นความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ผซู ้ ้ือ
หรื อไม่ทาํ ให้ฝ่ายผูซ้ ้ื อต้องเสี ย
ประโยชน์
การดําเนินการในวรรคแรก สําหรับการซื้ อที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของพัสดุที่
สั่งซื้อ หรื อเทคนิคเฉพาะอย่างควรได้รับการรับรองจากผูช้ าํ นาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
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ซึ่ งรับผิดชอบ
หรื อสามารถรับรองในคุณภาพของพัสดุหรื อเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณี ดว้ ย
89.3.4 ในกรณี ที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซึ่ งทําให้วงเงินในการซื้อนั้นเพิ่มขึ้น ให้รายงาน
ขออนุมตั ิต่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งซื้อ ตามข้อ 89.
ข้อ 90. การตั้งคณะกรรมการ
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งซื้อตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบตั ิในการจัดซื้ อพัสดุ
ระเบียบว่าด้วยการจ้าง หมวด 6

โดยกระทําเช่นเดียวกับ

ข้อ 91. การทําสัญญา
การซื้ อโดยวิธีประกวดราคา
ในการตกลงสัง่ ซื้อให้ทาํ สัญญาต่อกันเป็ นหนังสื อไว้เป็ นหลักฐาน
สัญญานั้นต้องทําเป็ นภาษาไทย ถ้าจําเป็ นต้องทําเป็ นภาษาต่างประเทศต้องมีคาํ แปลเป็ นภาษาไทย ส่ วนการ
ซื้ อโดยวิธีอื่นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูส้ ่งั ซื้อจะให้ทาํ สัญญาเป็ นหนังสื อหรื อไม่ก็ได้ ถ้าสิ่ งของที่ซ้ือในคราวหนึ่ง
ราคาไม่เกิน 200,000.- บาท และผูข้ ายจะนําสิ่ งของมาส่ งให้ครบได้ทนั ทีจะงดการทําสัญญาดังกล่าวเสี ยก็ได้
แต่ตอ้ งทําหลักฐานไว้ต่อกันเป็ นหนังสื อ
การซื้ อพัสดุที่จะต้องจดทะเบียนหรื อลงชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของ ให้ซ้ื อในนามมูลนิธิฯ
เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้ลงชื่อผูอ้ ่ืนเป็ นเจ้าของแทน
ข้อ 92. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ถ้าผูซ้ ้ื อจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผขู ้ ายก็ดี หรื อถ้าผูซ้ ้ื อจะขออนุมตั ิจ่ายเงินตราต่างประเทศให้แก่
ผูข้ ายโดยวิธีเปิ ด (Letter of Credit) ก็ดี ผูข้ ายจะต้องจัดให้ธนาคารในราชอาณาจักรไทยที่ผซู ้ ้ือเชื่อถือมาเป็ นผู ้
คํ้าประกันเงินจํานวนนั้นตามเงินหรื อสกุลเงินที่ผซู ้ ้ือได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว
ข้อ 93. การควบคุมพัสดุ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหรื อสถาบันจัดทําบัญชีพสั ดุ และลงบัญชี คุมจํานวนสิ่ งของให้
เป็ นปั จจุบนั โดยเก็บหลักฐานการรับและจ่ายไว้ให้เรี ยบร้อย
เมื่อสิ้ นปี งบประมาณของแต่ละปี ให้ทาํ รายงาน
เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานหรื อสถาบันเพื่อทราบ
ข้อ 94. การตรวจสอบพัสดุและครุ ภณั ฑ์
ให้ต้ งั คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งอย่างน้อย 2 คน เพื่อตรวจสอบพัสดุและครุ ภณั ฑ์อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง ตอนสิ้ นปี งบประมาณ
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ข้อ 95. การจําหน่ายพัสดุและครุ ภณั ฑ์
95.1 กรณี พสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ชาํ รุ ด เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อคณะกรรมการ ตามข้อ 87. สํารวจครุ ภณ
ั ฑ์วา่ สิ่ ง
ใดชํารุ ด หรื อเสื่ อมเสี ย หรื อเลิกใช้หรื อสู ญหายไม่วา่ เพราะเหตุใด ต้องรายงานเสนอความ
เห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าหน่วยงานหรื อสถาบัน แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการต่อไป
95.2 พัสดุและครุ ภณั ฑ์ที่ชาํ รุ ดใช้การไม่ได้ เลิกใช้หรื อต้องการจําหน่ายหรื อต้องการยกให้ผอู ้ ื่น ต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันนั้น ๆ
ข้อ 96. การสอบสวนหาตัวผูร้ ับผิดชอบ
เมื่อปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและครุ ภณั ฑ์วา่ พัสดุ หรื อครุ ภณั ฑ์ชาํ รุ ด
หรื อเสื่ อมเสี ย อันเกิดจากการกระทําของบุคคล หรื อสู ญหาย ก็ให้หวั หน้าหน่วยงานหรื อสถาบันตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทําการสอบสวนหาตัวผูร้ ับผิดชอบ เพื่อให้ชดใช้พสั ดุ
หรื อครุ ภณั ฑ์น้ นั ถ้าชดใช้เป็ นเงินให้ถือตามราคาที่สมเหตุผล

หมวด 8
การสอบสวนผู้กระทําผิดและการลงโทษ
ข้อ 97. การสอบสวนและการพิจารณาความผิด
บุคลากรผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบียบบริ หารหน่วยงานและสถาบันฯ นี้ ให้หวั หน้าหน่วยงาน หรื อสถาบัน
หรื อคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน หรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรื อคณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ หรื อ
คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาความผิดโดยให้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนดังนี้
97.1 ให้พกั งานเพื่อดําเนินการสอบสวนตามกฎหมาย หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ผูน้ ้ นั ไม่มี
ความผิดก็ให้กลับเข้าทําหน้าที่ตามเดิม
97.2 ให้ต้งั คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน สอบสวนข้อเท็จจริ ง
97.3 ให้ผถู ้ ูกสอบสวน และคณะกรรมการสอบสวนลงชื่อในสํานวนการสอบสวนหรื อในเอกสารไว้
เป็ นหลักฐาน
97.4 ให้เก็บรวบรวมเอกสาร และหลักฐานที่สอบสวนทั้งหมดเสนอต่อผูแ้ ต่งตั้ง เพื่อสั่งการต่อไป
สําหรับหน่วยงานหรื อสถาบันที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของราชการ ให้ปฏิบตั ิตามวิธีที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย
ข้อ 98. การลงโทษ
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามสายงานสั่งการลงโทษพิจารณาสํานวนการสอบสวนเพื่อตัดสิ นลงโทษตามลักษณะ
ความผิดและดําเนินการลงโทษดังต่อไปนี้
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98.1 ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ลงชื่อรับทราบ
98.2 ทําหนังสื อทัณฑ์บน ภาคทัณฑ์ไว้
98.3 ให้ชดใช้ค่าเสี ยหายคืน
98.4 ตัดเงินเดือนเป็ นเวลาพอสมควร
98.5 ลดขั้นเงินเดือน
98.6 ให้ออกหรื อปลดออก
98.7 ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามสายงานสั่งการลงโทษตามระเบียบนี้ โดยจะเลือกปฏิบตั ิเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
หรื อหลายข้อก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความผิดในแต่ละกรณี แล้ว
รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงานทราบ ผูท้ ี่ถูกให้ออก หรื อปลดออกห้ามมิให้หน่วยงาน หรื อสถาบันรับเข้า
ทํางาน
ข้อ 99. การอุทธรณ์
ในกรณี ผถู ้ ูกลงโทษเห็นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อเห็นว่าไม่สมควรแก่โทษ ให้ผถู ้ ูกลงโทษมี
สิ ทธิ์อุทธรณ์การลงโทษนั้นภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่มีมติหรื อมีคาํ สั่งต่อผูม้ ีอาํ นาจสั่งการเหนือ
ชั้นไปตามขั้นตอน และให้ถือว่าการตัดสิ นของคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรื อคณะกรรมการดําเนิ นงานสภาฯ
หรื อคณะกรรมการอํานวยการสภาฯ เป็ นที่สิ้นสุ ด
ข้อ 100. การโยกย้าย
ในกรณี ที่คณะกรรมการดําเนินงาน และหรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ
หัวหน้าหน่วยงานและสถาบัน ก็สามารถกระทําได้

มีความจําเป็ นต้องโยกย้าย

หมวด 9
การแก้ไข เปลีย่ นแปลง
ข้อ 101. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบบริ หารหน่วยงานฯ นี้ ให้กระทําได้โดย
101.1 คณะกรรมการพันธกิจ หรื อคณะกรรมการอํานวยการของสถาบัน มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุมคณะกรรมการนั้น ๆ ให้แก้ไขพร้อมทั้งยกร่ างขอแก้ไข
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงเสนอตามขั้นตอน
101.2 คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ หรื อคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของที่ประชุมให้แก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอน
101.3 คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุมให้
แก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลง
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หมวด 10
การใช้ ระเบียบ
ข้อ 102. ให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1999 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2004
ทั้งนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม ค.ศ. 2004 เป็ นต้นไป
ข้อ 103. ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่หน่วยงานหรื อสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยตราขึ้น ขัดหรื อ
แย้งกับระเบียบบริ หารหน่วยงานและสถาบันฯ นี้ ให้ถือว่าระเบียบนั้นเป็ นโมฆะ
ข้อ 104. ให้เลขาธิ การสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบบริ หารหน่วยงาน
และสถาบันฯ นี้

บทเฉพาะกาล
ข้อ 105. ให้คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดําเนินการให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ
ตลอดจนดําเนินการจัดรู ปแบบการบริ หารหน่วยงานและสถาบัน ตามโครงสร้างในระเบียบบริ หาร
หน่วยงานและสถาบันฯ นี้ ภายในวันที่ 31 สิ งหาคม ค.ศ. 2004
หากไม่สามารถดําเนินการตามวรรค 1 ให้เสร็ จสิ้ นได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ก็ให้คณะ
กรรมการดําเนิ นงานสภาฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ที่จะขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 120 วัน
ข้อ 106. ให้กรรมการพันธกิจ และกรรมการอํานวยการสถาบันต่าง ๆ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการชุ ดใหม่
ข้อ 107. ในกรณี หน่วยงานและสถาบันที่มีการทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง และการจ้างตามระเบียบ
เดิม ให้ดาํ เนินการตามสัญญาและนิติกรรมนั้น ๆ จนเสร็ จการ
ข้อ 108. บุคลากรของหน่วยงานและสถาบันของมูลนิธิฯ ที่เกษียณอายุ ซึ่ งได้รับการต่ออายุงานแล้ว และเป็ น
สมาชิกบําเหน็จ 1969 และสวัสดิการอื่น ๆ
ก่อนการประกาศใช้ระเบียบบริ หารหน่วยงานและ
สถาบันฯ ฉบับที่แก้ไขนี้ ก็ให้มีสิทธิ์ ได้รับสวัสดิการตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดบําเหน็จและ
เงินสะสมของบุคลากรตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนั้น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2004
ลงชื่อ
(ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น)
ประธาน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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